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 ، له مضل فال اهلل يهده من ، أعمالنا وسيئات ، أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ، ونستعينه حنمده ، هلل احلمد إن

 يَا} :  ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ، له ريكـش ال وحده اهلل إال إله ال أن أشهدو  ، له هادي فال يضلل ومن
 اتَـُّقوا النَّاسُ  أَيُـَّها يَا}  ،[  201: عمران آل] {  ُمْسِلُمونَ  َوأَنـُْتمْ  ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  َواَل  تـَُقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  اتَـُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها

َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نـَْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  يالَّذِ  َربَُّكمُ  ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنـْ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اللَّهَ  َواتَـُّقوا َوِنَساءً  َكِثريًا رَِجااًل  ِمنـْ
 َسِديًدا قـَْواًل  َوقُوُلوا اللَّهَ  اتَـُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا}  ، [ 2:  النساء سورة] {  َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواْْلَْرَحامَ  بِهِ 

 ، 00: اْلحزاب سورة] {  َعِظيًما فـَْوزًا فَازَ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويـَْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ {} 

02 ] . 
 

 الشيخ أحمد المرزوقية ترجم
 (هـ 5015إلى ما بعد 5021)

 

 : اسمه ونسبه 
واحلسيين بن السيد رمضان املرزوقي احلسين  أمحد بن حممدأبو الفوز هو شيخ قراء مكة السيد الشريف الشيخ 

علم بالوآل املرزوقي مشهورون  . رف باهلل مرزوق الكفايفا، واملرزوقي نسبة إىل العمث املكي  املصري  ، املالكي 
 .ورعالتقوى و الو 

 حياته

، قرأ القرآن وحفظه كعادة أبناء زمانه مث قرأ القراءات العشر على كبار  هـ 2101ط يف مصر عام ولد بسنبا
. هـ2122 وتلقى علوما شىت ، عني مفتيا للمالكية مبكة املكرمة بعد وفاة أخيه السيد حممد عام شيوخ وقته

ار مقام املالكية وكان يقرأ يف تفسري والعلوم الشرعية يف املسجد احلرام جبو  قام بتدريس القرآن الكرمي والتفسري
  .يف أواخر أيام حياته البيضاوي

 :شيوخه ومن
العشر من طريقي الشاطبية والدرة ومن طريق طيبة النشر  الشيخ الكبري السيد إبراهيم العبيدي قرأ عليه القراءات

 .الكربى يف القراءات العشر
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 :تالميذهمن و 
 .(هـ 2431 - 2120)أمحد دمهان  الشيخ

 . (هـ 2403 -2141)السيد أمحد َزْيين َدْحالن 
 – 2111)بن السيد حممد احللواين الكبري الشهري بالرفاعي  الشيخ أمحد بن السيد علي :ومن أجلهم
القرآن الكرمي  سناد أهل الشام والذي هو أعلى إسناد لقراءةوعليه مدار إ . الشام  شيخ قراء بالد( هـ 2400

 . اليومالعامل  يفمن طريق العشر الصغرى 

 : مؤلفاته

  .من السادة آل باعلوي حيفظوهنا ْلبنائهم منظومة يف العقيدة ورأيت كثريا –عقيدة العوام  -2

  . عقيدة العوام حتصيل نيل املرام لبيان منظومة: مث شرحها يف  -1

ذي جاور مبكة ومات هبا اجلاوي الشافعي ال وعليها شروح عديدة منها للشيخ الفقيه املفسر حممد بن عمر نـََووي
  ( هـ2422ت )

 الشهري املالكي قاسم بن امحد الشيخ مولد على شرح وهو، ألفاظ مولد سيد اْلنام  بلوغ املرام لبيان -4
  . 2112البغدادي أنه فرغ منها سنة  ويف هدية العارفني إلمساعيل باشا. باحلريري

 .بيان اْلصل يف لفظ بافضل -3

 .منت تقومي اللسان يف النحو للخوارزمي البقايل اْلذهان على تسهيل - 1

 .شرح اآلجرومية الفوائد املرزوقية -2

 .منظومة يف قواعد الصرف والنحو -0

 .الفلك منت نظم يف علم - 1
 .هـ 2111 سنة نظمها من فرغ، ويف معجم املطبوعات أنه   اْلنبياء منظومة عصمة - 9

 :المرزوقي وفاة الشيخ
وقد وصفه يف معجم املؤلفني يف هـ  2112 كان حيا عام: يف معجم املؤلفني وكحالة  عالمالزركلي يف اْل قال

 .رمحه اهلل رمحة واسعة . فيبدو أنه قد عمي يف آواخر أيامه ( الضرير)ترمجة تلميذه احللواين بـ 
 
****** 
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 منظومة عقيدة العوام
 

 :قصة هذه المنظومة 
اعلم أنَّ سبب هذه املنظومة أنَّ الناظم رأى  ): )على هذه املنظومة  يقول الشيخ حممد نووي اجلاوي يف شرحه

يف املنام آخر ليلة اجلمعة من أول مجعة من شهر رجب سادس يوم حسابًا من شهور سنة الف ومائتني  النيب 
اليت من اقرأ منظومة التوحيد : )  ، وقال له النيب  ومثان ومخسني ، وأصحابه رضي اهلل عنهم واقفون حوله 

 ( . حفظها دخل اجلنة ونال املقصود من كل خري وافق الكتاب والسنة 
فقال رسول اهلل .امسع من رسول اهلل ما يقول : فقال اْلصحاب له . وما تلك املنظومة يا رسول اهلل : فقال له 
  ( : نِ محْ رَّ وال اهللِ  مِ سْ اب أُ أبدَ قل  . )ورسول اهلل ، إىل آخرها ...  نِ محَْ رَّ وال اهللِ  مِ سْ ابِ  أُ دَ أب : فقال  يسمعه

مثَّ ملا كانت ليلة اجلمعة اليت . فلما استيقظ من منامه قرأ ما رآه يف منامه فوجده حمفوظًا عنده من أوله إىل آخره 
مرًة ثانية وقت السحر يف املنام فقال له  هي ليلة الثامن والعشرين حساباً من شهر ذي القعدة رأى الناظم النيبَّ 

وأصحابه رضي  فقرأه من أوله إىل آخره وهو واقف بني يديه  –أي يف قلبك  –( اقرأ ما مجعته  ) : النيب 
وفقك ) :  اهلل عنهم واقفون حوله يقولون آمني بعد كل بيت من هذه املنظومة فلما ختم قراءته  قال له النيب 

 . ( ؤمنني ، ونفع هبا العبادوقبل منك ذلك ، وبارك عليك وعلى امل اهلل تعاىل ملا يرضيه ،
 :مث سئل الناظم بعد اطالع الناس على تلك املنظومة فأجاب سؤاهلم فزاد عليها منظومة من قوله 

 ولُ بُ قَ الْ وَ  ليمُ التسْ  هُ قُّ فحَ     ولُ سُ الرَّ  هِ ى بِ تَ ا أَ مَ  لُّ كُ َو 
 

 .(( إىل آخر الكتاب   
 

 : شروح المنظومة 
حتصيل )اء وأول من شرحها الشيخ أمحد املرزوقي نفسه يف كتاب مساه شرح هذه املنظومة عدد من العلم -

 ( .عقيدة العوام نيل املرام لبيان منظومة
 منظومة على الظالم نور)بكتاب مساه ( هـ 2421ت ) وشرحها الشيخ حممد نووي اجلاوي الشافعي  -

 .والكتاب مطبوع (  العوام عقيدة
 ( . تسهيل املرام لدارس عقيدة العوام)كتاب مساه   يف الشيخ أمحد القطعاين العيساويوشرحها  -
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 عقيدة العوام نظم

 
 

 مقدمة
 نِ ـمَ حْ والـرَّ  اهللِ  مِ سْ ـابِ  أُ ـدَ أبْـ 

 

 انِ ـسَ اإلحْ  مِ ائِـ دَ  ـيـمِ حِ ـالـرَّ بِ وَ   [5]
 

 ِِ لاْلوَّ  (1)ميِْ دِ الـقَ  هللِ  ـدُ ـمْ الـحَ ف
 

 ِِ لـوُّ حَ ال تَـ بِ  يْ ـاقِـ الـبَ  ـرِ خِ اآل  [0]
 

 ادَ مَ رْ سَ  المُ السَّ وَ  الةُ الـصَّ  مَّ ثُـ 
 

 داحَّ وَ  دْ قَ  نْ مَ  رْيِ خَ  يبي نَّــى الـلَ عَـ   [3]
 

 عْ تَـبِـ ـنْ مَ وَ  هِ بِ ـحْ صَ وَ  هِ وآلِ 
 

 عْ دِ تـَ بـْ مُ  رَ يْـ غَ  قي احلَْ  نِ يْ دِ  ـيلَ ـبِ سَ   [4]
 

 والجائز في حقه  صفات اهلل 
 هْ ـفَ رِ عْ مَ الْ  وبِ جُ وُ بِ  مْ لَ اعْ فَ  ـدُ ـعْ بَ وَ 

 

 (2)هْ فَ صِ  نَ يرِ ـشْ عِ  هللِ ـب  اجِ وَ  ِمنْ   [1]
 

   (3)يـاقِ بَ  مي  دِ قَـ  ـود  جُ ـوْ مَ  اهللُ فَـ 
 

 (4)القِ اإلطْ بِ  قِ ـلْ ـخَ لْ لِ  ف  ـالِـ مَُ   [6]
 

 ي  حَ وَ  ـد  احِ وَ وَ  ـيْ ـنِ غَ  م  ـائِ قَ وَ 
 

 يْ شَ  بكلي  امِل  عَـ  ـريـد  مُ  ر  ـادِ قَ   [7]
 

 ـمُ لِ كَ تَ مُ والْ  رُ ــيْ ـصِ بَ ال ـيع  مِ سَـ 
 

 مُ ظِ تـَ نـْ تَ  ـة  ـعَ ـبْ سَ  ـات  ـفَ صِ  هُ لَ   [2]
 

 رْ صَ بَـ  ـع  مْ سَـ  ة  إرادَ  ة  رَ ـدْ قُ فَـ 
 

 رْ مَ تـَ اسْ  ـالم  كَ   ـمُ لْ ـعِ الْ  ـاة  ـيَ حَ   [9]
 

 هِ لِ دْ عَ  و هِ ـلِ ـضْ فَ بِـ  ز  ائِـ جَ وَ 
 

 (5)هِ لِ عْ فِ كَ   ـن  ـكِ مُْ  ـلي كُ لِـ  ك  رْ تَـ   [52]
 

                           
 .يف نسخة القدير  1
 :الصفات الواجبة هلل تعاىل عشرون صفة وهي أربعة أقسام  2

 .الوجود: النفسية  الصفة .5
 .الوحدانية  –قيامه بالنفس  –مالفته للحوادث  –الَبقاء –الِقَدم ( :النقائص ْلهنا سلبت عن اهلل)السلبية الصفات  .0
 .البصر –السمع  –الكالم  –احلياة  –العلم  –اإلرادة  –القدرة :صفات املعاين  .3
 .كونه متكلماً   –كونه بصرياً   –كونه مسيعاً   –كونه مريداً   –اً كونه قادر   –كونه عليماً   –كونه حي اً : الصفات املعنوية  .4

 (.يُوَلدْ  وملَْ  يَِلدْ  ملَْ )فلم خيلق نفسه وال خلقه غريه  هو عدم اْلولية لوجوده : القدم  3
َقى) هو عدم االنقضاء لوجوده : البقاء   (.َواإْلِْكرَامِ  اجلَْاَللِ  ُذو َربيكَ  َوْجهُ  َويـَبـْ

 (.اْلَبِصريُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيء   َكِمْثِلهِ  لَْيسَ )، ( َأَحد   ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ  وملَْ )للحوادث ،كل ما خطر ببالك فاهلل مالف له املخالفة  4
لمطيع جيوز أن خيلق اخلري والشر ، وجيوز أن خيلق اإلسالم يف زيد والكفر يف عمرو ، وإثابته ل أي جيب على املكلف أن يعتقد أن اهلل  5

فضل منه وعقابه للعاصي عدل منه ؛ ْلنه النافع الضار ، فحينئذ ينبغي للعبد أن يكون اعتماده عليه وحده فال يرجو وال خيشى 
 .أحداً غريه 
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   الواجب في حق الرسل و المستحيل و الجائز
 

 ـهْ ـانَ طَ ي فَـ وِ أنبيا ذَ  ـلَ سَ رْ أَ 
 

 (1)هْ انَ واْلمَ  يغِ ـلِ ـبْ الـتَ وَ  قِ ـدْ الصي بِ   [55]
 

 ضِ رَ عَ  نْ مِ  مْ هِ قي  حَ يف  ز  ـائِ جَ وَ 
 

 (2)ضِ رَ مَ الْ  فِ يْ فِ خَ كَ  ص  قْ نَـ  ـرِ ـيْ غَ بِ   [50]
 

 هْ كَ الئِ مَ الْ  رِ ائِ سَ كَ   مْ هُ ـتُـ ـمَ صْ عِ 
 

 هْ كَ ـالئِ الـمَ  والُ ـاضَ فَ وَ  ـة  ـبَ اجِ وَ   [53]
 

 (3)بِ اجِ وَ  لي كُ   دُّ ضِ  يلُ حِ تـَ سْ ـمُ الْ وَ 
 

 (4)بِ اجِ وَ  م  كْ ِبُ  نيَ سِ مْ خلَِ  ظْ ـفَ احْ فَـ   [54]
 

 األنبياء والرسل
 

 مْ زِ لَ  ينَ رِ شْ عِ وَ  ة  سَ مخَْ  يلُ صِ فْ تَـ 
 

 مْ نِ تـَ اغْ وَ  قْ قي حَ فَ  ـف  ـلَ ـكَ مُ  ـلَّ كُ   [51]
 

 عْ مَ  دُ وْ هُ  ح  وْ نُـ  سُ يْ رِ دْ اِ  مُ دَ آ مْ هُ 
 

[56]  
 عْ بَ تَّـ مُ  ل  ـكُ   ـمُ ـيْ اهِ رَ بْـ إِ وَ  ـحْ الِ صَ  
 

 كذا  اق  حَ سْ اِ  يلُ اعِ ـمَ سْ اِ وَ  ط  وْ لُ 
 

 (5)ىذتَ احْ  بُ وْ ُـّ يأَ وَ  ف  وسُ يُ  وبُ ـقُ عْ يَـ   [57]
 

  عْ سَ يـَ الْ وموسى وَ  هارونُ  يبُ عَ شُ 
 

 ِْ عبـَ اتَّ  مانُ يْ لَ سُ  دُ اوُ دَ  لِ ـفْ كِ الْ  ذو  [52]
 

 َي ا حيَْ َـّ يرِ كَ َز  سْ ونُ يُ  ـاسُ ـيَ لْ إ
 

 (6)ايَّـ غَ  عْ دَ  ـه خاِت  طَ سـى وَ ـيْ عِ   [59]
 

 المُ ـوالسَّ  الةُ ـالصَّ  مُ ــهِ ـيْ لَ عَ 
 

 (7)ـامُ اْليَـّ  ـتْ امَ دَ  ـاَـ م ـمْ آهلِِ و   [02]
 

 المالئكة
 

 ِْ مأُ وَ  ال أب  ي بِ ـذِ الَّ  كُ ـلَ ـمَ الْ وَ 
 

 مْ هلَُ  مَ وْ ال نَـ وَ  بَ رْ شُـ  ال ـلَ كْ ال أَ   [05]
 

(8)يلُ ائِ رَ زْ عِ  يلُ افِ ـرَ اسْ  ـالُ ـكَ ـيْ مِ   [00] يلُ ربِْ جِ  مُ هُ نْـ مِ  ر  شْ عَ  ـيلُ ـصِ فْ تَـ 
 

                           
: أي جيب على كل مكلف أن يعتقد أنَّ اهلل سبحانه أرسل إىل املكلفني أنبياء مرسلني موصوفني بصفات أربعة واجبة يف حقهم وهي  1

 (.العصمة من احملرم أو املكروه)اْلمانة  -4التبليغ  -3الصدق  -0( الذكاء)الفطانة  -5
كاملرض  أي جيب على املكلف أن يعتقد أنَّ اجلائز يف حق  الرسل واْلنبياء وقوع اْلعراض البشرية اليت ال تؤدي لنقص مراتبهم العلية( 2)

 وح والتزويج والنوم بأعينهم فقطاخلفيف ، واْلكل والشرب والبيع والسفر والقتل واجلر 
 .اهلل والرسل ضد كل صفة واجبة هلم فعدد املستحيالت كعدد الواجباتأي جيب على املكلف أن يعتقد أنَّ املستحيل على ( 3)
واحد ،  د عرفت أن  الواجب هلل عشرون واملستحيل عليه كذلك ، والواجب للرسل أربعة واملستحيل عليهم كذلك ، واجلائز هللقفأي ( 4)

 .واجلائز للرسل كذلك ؛ فاجلملة مخسون

 .أي أيوب عليه السالم اقتدى مبن قبله من اْلنبياء ( 5)
 .أي اترك ميالً عن احلقي والصواب( 6)
تـُن ا تِْلك  "  ِفي                   :قال الشاعر ( 7) ُهمْ "  ُحجَّ انِي ة    ِمنـْ ق ى ع ْشر   بـ ْعدِ  ِمنْ     ث م  ع  ـس   و يـ بـْ  و ُهمُ  ة  بـْ

ا ص اِلح   ُشع ْيب   ُهود   ِإْدرِيسُ    ُخِتُموا ق دْ  بِاْلُمْخت ارِ  آد مُ  اْلِكْفلِ  ُذو   و ك ذ 
 من الظاهر) [ :  55السجدة]  (تـُْرَجُعونَ  َربيُكمْ  ِإىَل  مُثَّ  ِبُكمْ  وُكيلَ  الَِّذي اْلَمْوتِ  َمَلكُ  يـَتَـَوفَّاُكمْ  ُقلْ : )قال ابن كثري عند تفسري قوله تعاىل  (8)

 وله واحد، وغري قتادة قاله املشهور، وهو بعزرائيل، اآلثار بعض يف مسي وقد ، املالئكة من معني شخص املوت ملك أن اآلية هذه
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 وكذا يب  قِ رَ وَ  ر  ـيْـ ـكِ نَ  رْ ـكَ ـنْ مُ 
 

 (1)ذىَـ تاحْ  وانُ ضْ ورِ  ك  الِ مَ  ـيدُ ـتِ عَ   [03]
 

 والكتب المنزلة الصحف
 

 هايلُ صِ فْ ـتَ  ب  تُ كُ  نْ مِ  ـة  ـعَ بَ رْ أَ 
 

 هايلُ زـِ نـْ تَ  دىـوسى باهلُْ مُ  ةُ ارَ ـوْ تَ   [04]
 

  على ـيـل  ـجِ نْ اِ وَ  دَ اوُ دَ  ـورُ بُ زَ 
 

 المَ الْ  رْيِ على خِ  ان  قَ رـْ فُ يـسى وَ عِ   [01]
 

 يمْ لِ الكَ وَ  يلِ ـلِ الـخَ  ـفُ حُ صُ وَ 
 

 يمْ لِ عَ الْ  مِ ـكَ ـحَ الْ  المُ ـا كَ يهَ فِ   [06]
 

 ولُ سُ الـرَّ  هِ ى بِ تَ ا أَ مَ  ـلُّ كُ َو 
 

 ولُ بُ قَ الْ وَ  ـيمُ ـلِ ـسْ الـتَّ  ـهُ ـقُّ ـحَ فَ   [07]
 

 بْ جَ وَ  ر  خِ آ مِ ـوْ ـيَ ـنا بِ ـانُ يـمَ إِ 
 

  بْ جَ عَ الْ  نَ مِ  ـهِ بِ  ـانَ ـا كَ مَ  ـلي كُ َو   [02]
 

 ل اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد رسو 
 

 بِ اجِ وَ ي الْ اقِ بَ  رِ كْ ذِ  يف  ة  ـاَتَِ خَ 
 

 بِ اجِ وَ  نْ مِ  ف  لَّـ كَ ى مُ ـلَ ـا عَ ِمَّ   [09]
 

 السِ رْ أُ  دْ قَ  د  مَ ـا حمَُ ـنَ ـيُّ ـبِ نَ 
 

 الضي فُ وَ  ةً ـمَ حْ رَ  ـيـنَ مِ الَ ـعَ لْ لِ   [32]
 

 (2)ـبْ لِ طَ مُ الْ  دُ بْ عَ  اهللِ  دُ ـبْ عَ  وهُ ُـ بأَ 
 

 (3)بْ سِ تـَ نـْ يَ  اف  نَ مَ  ـدُ بْ عَ  م  ـاشِ هَ وَ   [35]
 

 (4)هْ ــريَـّ هْ الـزُّ  ـةُ ـنَ آمِ  ـهُ أمُّ وَ 
 

 (6)َـّهْ يدِ عْ السَّ  ـةُ مَ يْ ـلِ حَ  (5)أرضـعه  [30]
 

 ـهْ ـنَ يْ مِ اْل ـةَ ـكَ ـمَ بِ  هُ دُ لِـ وْ مَـ 
 

 هْ نَ يْـ دِ ـمَ الْ  ةَ ـبَ ـيْ ـطَ بِ  ـهُ ـاتُ فَ وَ   [33]
 

 يناعِ بَ أرْ  يِ حِ ـوَ الْ  ـلَ ـبْ قَ  ـمَّ تَ أَ 
 

 تيناالـسي  زَ ـاوَ جَ  ـدْ قَ  هُ ـرُ ـمْ عُ وَ   [34]
 

 وصحبه لهوآ أبناء الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 

 ُِ ـمـهُ ـنْ ـمِ فَ  هُ الدُ أوْ  ة  ـعَ بْ وسَـ 
 

 مُ هَ ـفْ تُ  ورِ كُـ الـذُّ  ـنَ مِ  ـة  ـالثَ ثَ   [31]
 

                                                                                  
 يرد ومل ... عزرائيلَ  اآلثار يف مسيي: ) عند اآلية السابقة  والتنوير التحريريف تفسري حممد الطاهر بن عاشور قال العالمة و   . (أعوان
 بن وهب عن وورد مرفوع حديث يف تسميته يرد مل: )  ته على سنن النسائيحاشييف  السيوطيقال و  . ( القرآن يف عزرائيل اسم
 (. العظمة يف الشيخ أبو رواه عزرائيل امسه أن منبه

رقيب أي حافظ وعتيد أي  كل منهما: )قال النووي اجلاوي عن امللكني احلافظني ملا يصدر من العبد من قول أو فعل أو اعتقاد ( 1)
 (.حاضر فكل واحد منهما ُيسمى هبذين االمسني، ال كما قد يتوهم من أن أحدمها رقيب واآلخر عتيد 

 . الصحيح وهو وغريه إسحاق ابن قول يف وشيبة ، قتيبة ابن قول يف عامر؛  املطلب بدع اسم( 2)
 . احملل سين يف لقومه اللحم مع الثريد هلشمه هامشا يمس وإمنا ،العال لعلو مرتبته  عمرو امسه:  هاشم( 3)

 .بن قصي املغرية مناف عبد اسم وأصل ، صنم اسم:  مناف
 .زهرية قرشية كالب بن زهرة بن مناف عبد بن وهب بنت آمنةهي ( 4)
 .يف نسخة مرضعه ( 5)
  . اهلل عبد هو ذؤيب وأبو ذؤيب أيب بنت حليمة( 6)
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 بُ ـيْ الطَّ  وَ هْ وَ  اهللِ  دُ ـبْ وعَ  ـمْ اسِ قَـ 
 

 ُِ بـقَ ـلَ ا يُ ذَ  ـنِ يْ ـذَ بِ  ـر  ـاهِ وطَ   [36]
 

 ِْ هَـّ يري من سُـ  ـيـمُ راهِ إبْـ  أتـاهُ 
 

 ـهْ ـيَّ ـطِ ـبْ ـقِ الْ  ةُ يَـّ ارِ مَ  هُ فأمُّ   [37]
 

 هْ جيَْ دِ ـخَ  نْ مِ  يمَ اهِ رَ إبْـ  ـرُ ـيْ وغَ 
 

 (1)ِْ هجَ يـْ لِ وَ  مْ ـهِ بِ  ـذْ خُ فَـ  ـة  تَ سِ  مْ هُ   [32]
 

 ـرُ كَ ـذْ تُ  اإلنـاثِ  ـنَ مِ  ع  بَ وأرْ 
 

 ُِ ركَ ذْ يُ  عِ ـيْ ـمِ ـجَ ـي للْ بي رَ  انُ ـوَ ضْ رِ   [39]
 

 ليا عَ هَ لُ عْ بَـ  (2)راءُ هْ الزَّ  ـةُ ـمَ طِ ـافَ 
 

 ليجَ  مُ هُ لُ ضْ فَ  انِ طَ بْ ا السَّ امهَُ نَـ وابْـ   [42]
 

 ِْ هــيَّ قَ هـا رُ ـدَ ـعْ وبَ  ـب  ـنَ يْ ـزَ فَ 
 

 ِْ هيَّ ضِ رَ  ـتْ كَ َز  ـوم  ـثُ ـلْ كُ   وأمُّ   [45]
 

 واله أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 

 (3)ىفَ طَ صْ مُ الْ  اةُ فَ وَ  ة  وَ سْ نِ  ـعِ سْ تِ  ـنْ عَ 
 

 ىفَ تَـ قْ مُ الْ  يبَّ ـالنَّ  نَ رْ تَـ ـاخْ فَ  نَ ـرْ ـيي خُ   [40]
 

 (4)ةُ دَ ـوْ سَ وَ  ة  صَ ـفْ حَ وَ  ـة  شَ ــائِ عَ 
 

 (5)ةُ لَ مْ رَ  وَ  ة  نَ ـوْ ـمُ ـيْ مَ  ـة  ـيَّ ـفِ صَ   [43]
 

 (6)ِْ هيَ رِ ْـ يوَ ا جُ ـذَ كَ  ب  ـنَ يْ زَ  وَ  ـد  نْ هِ 
 

 هْ يَ ضِ رْ مُ  ات  ـهَ مَّ أُ  نيَ نِ مِ ؤْ ــمُ لْ لِ   [44]
 

 هلل عليه وعلى آله وصحبه وسلمأعمام النبي وعماته صلى ا
 

 اذَ كَ   ـاس  ـبَّ وعَ  ـهُ ـمُّ عَ  ةُ ـزَ ـمْ حَ 
 

 (7)اذَ تِ حْ ا اتُ ذَ  [*]ة  ـيَّ ـفِ صَ  ـهُ ـتُ مَّ عَ   [41]
 

 

                           
 .حمبة مستمرة إىل املوت فمعىن الوليجة هي البطانة أي احملبة يف الظاهر والباطن أي خذ واكسب مبعرفة أوالده ( 1)
 من الظهريية الفتاوى صاحب ذكره ، الصالة تفوهتا ال حىت ساعة بعد نفاسها من طهرت ولدت وملا حتض مل ْلهناالزهراء  مسيت( 2)

 وابن احلاكم روامها املذكوران احلديثان لكن:  (حتاف السائلإ) قال املناوي يف. حديثني فيه وأورد الشافعي، الطربي واحملب احلنفية
 .عليه شدة مع السيوطي اجلالل: منهم مجع ذلك على وأقره اجلوزى، ابن به جزم كما موضوعان ومها عساكر

 . خزمية بنت زينب و،  خويلد بنت خدجية: اثنتان أزواجه من  حياته يف وتويف( 3)
 .أمجعني  رضي اهلل عنهن. قيس بن زمعة بنت سودة,  اخلطاب بن عمر بنت حفصة,  يقالصد بكر أيب بنت عائشة( 4)
 .أمجعني  نرضي اهلل عنه.  سفيان أيب بنت ( حبيبة أم ) ، رملة  احلارث بنت ميمونة،  أخطب بن حيي بنت صفية( 5)
 .أمجعني  نرضي اهلل عنه . احلارث بنت جويرية ، جحش بنت زينب ،حذيفة وامسه أميةأيب  بنت هند سلمة أم( 6)
 .صاحبة اقتداء هلل ولرسوله ْلن صفية مسلمة بال خالف: ذات احتذا( 7)
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 اإلسراء والمعراج

 

 
 ارَ سْ اإْل  يبي ـالنَّ  ةِ ـرَ ـجْ هِ  ـلَ بْ وقَـ 

 

 ىرَ دْ يُ  س  دْ قُ لِ  الً يْ لَ  ـة  ـكَ مَ  نمِـ   [46]
 

 امَ لـسَّ لِ  وج  ـرُ عُ  اء  ـرَ إسْ  ـدَ ـعْ بَ 
 

 (1)امَ لَّـ كَ  اً َـّ برَ  ـيُّ ـبِ أى الـنَّ ىت رَ حَ   [47]
 

 ضْ رَ تَـ ـافْ وَ  ار  صَ احنِْ وَ  ف  يْ كَ   رْيِ غَ  نْ مِ 
 

 ضْ رَ فَـ  نْيَ سِ مخَْ  دَ عْ بَـ  اً سَ مخَْ  هِ ـيْ ـلَ عَ   [42]
 

 ِِ راءاإلسْـ بِـ  ــةَ اْلمَّ  ـغَ ــلَّ بَ وَ 
 

 ِِ اءتَِ ال امْ بِ  ة  ـسَ ـمْ خَ  رضِ فَـ وَ   [49]
 

 هُ ـلَ  ق  يْ دِ ـصْ تَ ق  بِ يْ ـدي صِ  ـازَ فَ  ـدْ قَ وَ 
 

 هُ لَ هْ  أَ افَ وَ  قُ دْ الصي  جِ وْ رُ ـعُ ـالْ بِ وَ   [12]
 

 خاتمة
 

 ِْ هرَ صَ ـتَ ـخْ مُ  ة  ـدَ ـيْ ـقِ عَ  هِ ــذِ هَ وَ 
 

 ِْ هرَ سَّ يَ مُ  ة  ـلَ ـهْ سَ  امِ ـوَ ـعَ ـلْ لِ وَ   [15]
 

 يْ وقِ زُ رْ مَ الْ  دُ ـمَ أحْ  ـكَ ـلْ تِ  ـمُ اظِ نَـ 
 

 وقِ دُ صْ مَ الْ  قِ ادِ ي للصَّ مِ تَ ْـ نيَ  ـنْ مَ   [10]
 

 امَ ـلَّ ـى سَ ـلَّ وصَ  هللِ  ـدُ ـمْ ـحَ الْ  و
 

 امَ لَّ عَ  دْ قَ  نْ مَ  رْيِ خَ  يبي علـى النَّ   [13]
 

 ِِ دشِ رْ مُ  ـلِ كُ َو  ـبِ ـحْ والـصَّ  واآللِ 
 

 يدِ تَ قْ يَـ  ي  دْ هَ  رْيِ ِبَ  ـنْ مَ  ـلي كُ َو   [14]
 

 ِْ لمَ عَ الْ  ـالصَ إخْ  الـكـرميَْ  ـالُ وأسْ 
 

 ِْ لغَ تَـ اشْ  دْ ا قَ هبَِ  نْ مَ  لي ـكُ   ـعَ ـفْ ونَ   [11]
 

 (2)لِ مَّ اجلُْ  دي ـعَ بِ (  ـز  ـيْ مَ ) ا هَ تُـ ايَ أبْـ 
 

 (3)لِ مُجَّ  ( ر  غُ  يُّ حَ  يلْ ) ها خيُْ ارِ تَ   [16]
 

 امِ وَ ـعَ الْ  ةَ دَ ـيْ ـقِ ا عَ ـهَ ـتُ ـيْ ـمَّ سَ 
 

 امِ مَ التَ بِ  نِ يْ  الدي يف  ب  اجِ وَ  ـنْ مِ   [17]
 

 

                           
 ، ذر أيب عن واختلف ، إنكارها إىل مسعود وابن عائشة فذهبت ربه  النيب رؤية يف السلف اختلف وقد: ) قال احلافظ يف الفتح ( 1)

 عروة عن خزمية ابن وأخرج.  ربه رأى ًا حممد أن حلف أنه احلسن عن رمعم عن الرزاق عبد وحكى ، إثباهتا إىل مجاعة وذهب
 والزهري اْلحبار كعب به وجزم ، عباس ابن أصحاب سائر قال وبه ، عائشة إنكار له ذكر إذا عليه يشتد وكان ، إثباهتا الزبري بن

 رجح وقد.. . كالقولني أمحد وعن ؟ بقلبه أو نهبعي رآه هل اختلفوا مث.  أتباعه وغالب اْلشعري قول وهو ، وآخرون معمر وصاحبه
 ترجيح إىل"  التوحيد كتاب"  يف خزمية ابن وجنح...  احملققني من جلماعة وعزاه املسألة هذه يف الوقف قول"  املفهم"  يف القرطيب
 (. اإلثبات

 17( = 7=ز  +  52=ي +   42=م =  ) ميز : أي عدد أبيات املنظومة سبعة ومخسون بعدد حروف ميز يف حساب اجُلمَّل  2
+  52 =ي +   2=ح  +  52=ي +   32=ل = )   ( يلْ َحيُّ ُغر  ) نظم هذه العقيدة هو بعدد حروف  أي تاريخ االنتهاء من 3

 هـ  5012( =   022=ر  +  5222=غ
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 : قال ابن اجلزري ناظماً نسب النيب  *

 د  ن ِبيُّنا إْن يـ ْنت ِسبْ محم
 

 فهو  ابُن عبد اهلِل عبِد اْلُمط ِلبْ  
 

 هاِشم  ِمْن عبِد م ناِف بِن ق صي ْ 
 

ْعِب بِن لؤي ْ    ِكالِب ُمرَّة  بِن ك 
 

 غالِب ِفهِر مالِك بِن النَّضرِ 
 

 ِكنانة  ُخز ْيم ة  ذي الفْخرِ  

 

ِة بِن إلياس  ن ْجِل ُمض ر ا  ُمْدرِك 
 

 ْن م عَّدِّ عدنان  انـْب رىنِزاِر مِ  
 

 إلى هنا ُمتَِّفق  عليهِ 
 

 واْختـ ل فوا ِمْن آدم  إليهِ  
 

 وأمُُّه آمنُة ِمْن و ه ِب ِمنْ 
 

 ع بِدم ن اِف زُْهر ة  كالِبْهنْ  
 

 : قال العراقي يف اْللفية ناظماً أمساء أعمامه وعماته 
ـْمــز ُة والـع ـبَّـاسُ  ـاُمـُه ح   أ ْعـم 

 

ـنَّـاسُ  قـ دْ   ـا و ُأْرِغــم  الخ   أ ْسل م 
 

ـْجـل  قُـثـ ـمُ زُبـ ْيـر  ال ـاِرُث ح   ح 
 

اُق والـُمـق ــوَّ   ْيـد   مُ ِضــر ار  الـغـ 
 

ْعـب ـهْ   ع ْبـُد م ن ـاف  م ـْع ع ْبـِد الك 
 

ْسـب ـهْ   ا أ بُــو لـ ه ـب  أرِدي ك  ـذ   ك 

 

ــاتُ  ــ ـهُ ع ـمَّ  ةُ ص ـِفـيَّـة  ع ـاتِــك 
 

ـِكــيْ   ــةُ ُأمُّ ح   م  بـ ـرَّة  ُأم ــْيــم 
 

 أ ْرو ى و ل م ُيْسِلم ِسو ى ص ِفيَّةِ 
 

ـةِ    ِقْيـل و م ـْع أ ْروى و م ـْع ع اتِـك 
 

 

 :وخاالته فقد نظمهم الشيخ حممد الفضايل بقوله  أما أخوال النيب : قال العالمة النووي اجلاوي 
ـاُل النبيِّ أْسـو د  ُعم    ْيـرُ خ 

 

رُ    ع ـْبُد يـ ُغْوث  لْيـس  ِفْيهْم ض يـْ
 

 فـ رِْيض ة  فـ اِخت ة  خـ االتُ 
 

 والُكلُّ قـ ْبل  ِبْعـث ة  قـ ْد ماُتوا 
 

 


